
 

الغ صحفيـب  

، و الذي رافقته أشكال نضالٌة احتجاجٌة غٌر مسبوقة فً تارٌخ 111من بعد تعلٌقها لإلضراب البطولً و التارٌخً الذي دام أكثر

على حسن  الوطنٌة لألساتذة المجازٌن المقصٌٌن من الترقٌة بالشهادة تعبٌرا من التنسٌقٌةنضاالت الشغٌلة التعلٌمٌة بالمغرب، وذلك 

و ترقٌة  بشكل نهائً هطٌو هذا الملف  فً إعطاء الفرصة لوزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً لتسوٌة األكٌدة نٌتها و رغبة

، بأثر رجعً إداري و مالً و   الالحقة و   السابقة باألفواج   أسوة شروط   أو  اإلجازة الى السلم العاشر دون قٌود ساتذة حاملًاأل

 عادل و منصف للفئة المتضررة،  إٌجاد مخرج  صوب و التوجه   من جانبهاالوصٌة على القطاع  وزارةالو عوض إبداء حسن نٌة 

، بعقلٌة تفكٌر و بائدة ضوٌةفً التحصٌل الدراسً، لجأت هذه األخٌرة الى ممارسات ما الدستوري و تمكٌن التالمٌذ من حقهم

مستوحاة من  و أي أساس قانونً ال تستند الى بإجراءات إدارٌة زجرٌةو متجاوزة و بالٌة، تعود بنا لسنوات الجمر و الرصاص، 

تور الدس و   القانون  إطار  فً  و الحضارٌٌن  السلمٌٌن حق المضربات و المضربٌن   فً  و ذلكالبائد،  قانون "كل ما من شأنه" 

 و المواثٌق الدولٌة.

 الًت و قانونٌةالفً قرارات توقٌفات األجرة بالجملة غٌر  غٌر المسبوقة فً السجل األسود للوزارة، و تتلخص هذه الجرائم اإلدارٌة

 شرعٌةالحالة تتوزع على مختلف جهات المغرب، و اإلحالة على المجالس التأدٌبٌة غٌر  077أكثر من   الساعة  حدود  وصلت الى

التلمٌذ  مصلحة  الحائط  مختلفة ضاربة عرضة   لمدد زمنٌة عن عملهم  و قراراتها الجائرة و التً تسٌر ًف اتجاه توقٌف األساتذة 

و مطالبة األساتذة المضربٌن باسترجاع عشرات آالف الدراهم لخزٌنة الدولة قالت الوزارة ، و الذي ال ٌفوتون الفرصة للتبجح بها

من األجور القٌاسٌة و التعسفٌة...، و أمام كل هذه اإلجراءات و التعسفات تعلن  لهم عن طرٌق الخطأ، و االقتطاعاتأنها سلمتها 

ً:العام  التنسٌقٌة للرأي   ما ٌل

         - تشبتها بحقها الثابت فً الترقٌة المباشرة الى السلم العاشر بناء على شهادة االجازة دون قٌد أو شرط و بأثر 

    رجعــً إداري و مالً.   

        - رفضها المطلق لجمٌع هذه التعسفات اإلدارٌة التً تطال مناضلٌها و مناضالتها و تعتبر ذلك انتقاما من هذه الفئة التً 

        رفضت الذل و المهانة و وقفت بكل جرأة و شجاعة فً وجه الظلم و ااالستبداد.

        - تحمٌلها المسؤولٌة كاملة للحكومة و لوزارة التربٌة الوطنٌة و التكوٌن المهنً فً تبعات هذه القرارات غٌر محسوبة و 

         غٌر المدروسة للوزارة الوصٌة و كذا فً تلكأها إلٌجاد تسوٌة فورٌة و جذرٌة لهذا الملف العادل.

         - لجوئها الى المحكمة اإلدارٌة لتقول كلمتها فً كل هذه التعسفات اإلدارٌة. 

        - تضامنها غٌر مشروط مع كل الفئات المتضررة من نساء و رجال التعلٌم و على رأسهم أساتذة الزنزاة 9 و ضحاٌا 

  النظامٌن األساسٌٌن و الحركة االنتقالٌة و التعوٌضات عن العمل بالوسط القروي...

ً و فً األ خٌر تعلن التنسٌقٌة الوطنٌة لألساتذة المجازٌن المقصٌٌن من الترقٌة بالشهادة، استعدادها لخوض معارك نضالٌة ضارٌة ف

ٌة  األٌام القلٌلة القادمة و القٌام بخطوات نضالٌة جرٌئة و مسؤولة و تتمثل أساسا فً خوض  إضرابات وطنٌة مرفوقة بأشكال نضال

المفضوحة  اإلجراءات  هذه  على  ردا  المقبل، و ذلك   شهر ٌونٌو  االمتحانات اإلشهادٌة   مقاطعةقوٌة و اعتصامات ممركزة، و 

و المكشوفة و لتأكٌد التنسٌقٌة تمسكها بحقها الثابت و المشروع فً الترقً المباشر بالشهادة الجامعٌة، و تمسكها بخٌار النضال 

ً و المسؤول فً صون  جال التعلٌم.كرامة نساء و ر حقوق و الواع
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